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OPPLEV FOTOBYEN KRISTIANSUND
Har du ikke vært på Nordic Light? På lenge? 

Kan du ikke helt se for 
deg hva fotofestivalen fra 
21. til 25. april kan være 
for deg, eller hvorfor du 
skal besøke utstillingene 
som er åpne til 28. juni? 
Jeg skal selvsagt gi deg 
noen gode grunner.

Treff folk
Det skal være liv i Foto-
byen Kristiansund når det 
er festival. Vi tar i bruk by-
ens beste presentasjons-
sted, Caroline kino, og vi 
bruker byens sentrum 
som utstillingsareal. Den 
gamle jernvaren Jonas 
Eriksen på kaia er gjort 
om til 2000 kvadratmeter 
fotogalleri i fire etasjer. 
Nordic Lights arena i den 
nedlagte bakerifabrikken 
rett ved Caroline kino, 
har kaffebar i bakgården, 
bacalao og godt øl inne i 
kafeen og utstillinger i to 
etasjer.

Du må ha billett for å 
gå på foredrag og utstil-
linger, men det er gratis 
med en tur innom Nordic 
Light-huset, bakgården 
og i vestibylen på Caroline 
kino. Kinofilm morgen 
og kveld er gratis, åpen 
og tilgjengelig. På Galleri 

Jonas Eriksen kan du 
fra klokken18 helt gratis 
oppleve kunsten og foto-
grafene i samtale.

Ta en kaffe
Det handler om kvali-
tet på Nordic Light. De 
beste fotografene, histo-
riene og bildene. 

Kvaliteten ligger i et 
variert utvalg av foredrag 
skråstrek fotografiske 
historiefortellinger på 
dagtid, særegne person-
ligheter ansikt til ansikt 
med Morten Krogvold 
på kvelden og rundt 40 
utstillinger med stort og 
smått fra hele verden.

Filmene morgen og 
kveld er visuelt sterke 
opplevelser som du 
sjelden ser på et lite 
kinolerret. Men kvalitet 
handler også om god 
kaffe, vin og godt øl. 
Gourmetrestauranten er 
ikke på plass ennå, men 
du får lokal og utsøkt 
bacalao til lunsj eller 
middag om du ønsker 
det.

Møt verden
Vi inviterer verden til 
Fotobyen Kristiansund. 

Fotografene kommer 
med bilder og historier 
fra hele kloden. Noen 
så viktige at du bare må 
få dem med deg, andre 
er morsomme eller 
pussige, spesielle, pro-
voserende, vakre eller 
selvopptatte i naturen.

Du vil med andre ord 
oppleve den internasjo-
nale pulsen og føle at du 
lever i verden hvor mye 
spennende og underfun-
dig skjer. Dette kommer 
til deg i Kristiansund, rett 
utenfor dørstokken din 

om du bor her nordvest 
og midt i Norge.

Lær og bli inspirert
I møte med andre lærer 
man seg selv å kjenne. 
Nordic Light skal være en 
smeltedigel av øyeblikk, 
inntrykk og inspirasjon. Så 
du kan rusle hjem med en 
sterk historie i bakhodet 
eller være provosert over 
at dette kan kalles kunst. 
Lettere ør av inntrykk 
eller for den saks skyld 
det gode ølet eller vinen. 
Kanskje du får lyst til å 

reise til et eksotisk sted, 
skrive et dikt eller bygge 
et kunstverk av en garasje 
i hagen? Vi blir inspirert 
på forskjellig vis, og det er 
i møtet mellom din erfa-
ringsverden og historiene 
på lerretet eller bildene 
på veggen at kreativitet 
oppstår. Enten du trives og 
koser deg med livet, eller 
vil ut å forandre verden og 
dens urett.

Velkommen!

Charles Williamsen
Festivalsjef

Klar for å kjøpe ditt 
eget sted?
Boliglån for unge på 1-2-3-4.  
Lær om boligkjøp på snv.no
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STERKE 
HISTORIER 
OG BILDER
Historien rundt bildene og opplevelsene 
bak kameraet er det som møter deg om du 
tar turen innom Nordic Light. Her har du 
noen av de sterkeste opplevelsene og pre-
sentasjonene som du bare må få med deg i 
Kristiansund.

Dødsfarlig og  
nødvendig jobb
James Nachtwey har 
solgt alle eiendeler, 
skrevet testamente og 
vet at fotografer som 
dekker konflikter kan 
komme til å dø på jobb.

Gutten som stikker 
hodet frem foran en 
utbombet gate i Tsjet-
sjenia. Den burkakledde 
kvinnen i Afghanistan 
som kneler foran bro-
rens grav. Avmagrede 
ofre for hungersnød, 
naboer fra et tidligere 
forent Jugoslavia som 
skyter på hverandre og 
World Trade Center som 
står i brann. Alt dette er 
hendelser fanget av Ja-
mes Nachtwey over flere 
tiår. Bildene forteller 
hvordan det ser ut når en 
krig raser, en konflikt ul-
mer, en naturkatastrofe 
slår til eller når noe er 
skjevt i samfunnet. Det 
er opprivende, opprø-
rende og grusomt. Men 
det er også opplysende, 
nødvendig og viktig. 
James Nachtwey har 
viet livet sitt til å fortelle 
disse historiene. Og du 
bør høre dem.
Onsdag 22. april kl 16.15 
i Caroline kino

Fra macho  
til voodoo
Etter å ha brukt ti år på 
fremmedlegionærer, 
tyrefektere, brannmenn 
og andre macho kul-

turer, har italienske 
Giorgia Fiorio gått over 
til voodoo-prester og 
religiøse ritualer. 

Hvordan utøver for-
skjellige mennesker sin 
tro? Spørsmålet sendte 
Giorgia Fiorio til alle 
verdens hjørner på leting 
etter svar. Hun møtte 
dansende dervisjer i 
Tyrkia, voodoo-prester 
i Haiti og thailendere 
som deltar i ekstreme 
renselsesseremonier. 
Ritualene er så varierte 
som de er mange, og det 
tok nesten ti år før hun 
sa seg ferdig med jakten. 
På Nordic Light kan du 
høre henne fortelle om 
oppdagelser, verden vi 
lever i og se bilder som 
tar pusten fra deg.
Onsdag 22. april 
klokken 14.15 
Caroline kino

Et likegyldig  
øyeblikk?
Øyeblikket provoserer 
på Thomas Hoepkers 
bilde av de tilsynelatende 
uberørte unge men-
neskene som bivåner et 
brennende World Trade 
Center. Hva ligger bak 
og hvordan fant han 
motivet?

Hoepker har vandret 
rundt i nærmere 60 år. I 
løpet av denne tiden har 
verdensbildet endret seg. 
En mur har blitt bygget 
og revet. To tårn har rast. 
Det har vært hungersnød 

– i flertall. Statsledere, 
kunstnere og idrettsutø-
vere har kommet og gått. 
Tradisjoner, kulturer og 
land har blitt oppløst 
og nye har blitt formet. 
Thomas Hoepker var der 
med kameraet. 
Onsdag 22. april 
klokken 10.15.

40 år med selfies
Arno Rafael Minkkinen 
har i over førti år tatt 
selvportrett ute i naturen 
– in natura.

Hva får egentlig en 
mann til å tilbringe 40 år 
med å kle seg naken ute 
i naturen – foran kame-
ra? Arno Rafael Mink-
kinens livsprosjekt av 
selvportretter er virkelig 
i særklasse. Men han er 
ingen nudist. Snarere er 
det en tanke om å være 
så nær naturen som 

mulig. Å bli en del av 
den. Det er en følelse av 
frihet. Tidløshet. Skjønn-
het. Og fysisk umulighet. 
Minkkinens bilder er like 
utrolige som de er vakre. 
Og når du har hørt ham 
snakke om dem, faller 
du enda mer for dem. 
Torsdag 23. april 
klokken 16.15.

Cowboy i gull
Gamle bildearkiver kan 
bære på mange skatter. 
Håkan Ludwigsons bilder 
av australske cowboyer 
tatt på 80-tallet er i så 
måte rent gull. 

Svenske Håkan Lud-
wigson har de siste 40 
årene jobbet som reise- 
og reklamefotograf 
med noen av verdens 
største magasiner og 
merkenavn på kunde-
lista. Siden slutten av 

1980-tallet har han vært 
tilknyttet magasinet 
Condé Nast Traveler og 
reist og fotografert i over 
85 land.
Torsdag 23. april 
klokken 14.15.

Fra sykkeltaxi til 
fotografi
Mai Locs liv tok en 
plutselig vending da 
han fikk et kamera av et 
norsk ektepar på ferie i 
Vietnam. Nå har fotogra-
fiet blitt levebrød for den 
tidligere sykkeltaxisjå-
føren.

Mai Loc besøkte den 
første Nordic Light-
festivalen i 2006 til stor 
suksess og har siden 
vist sine bilder i en rekke 
land, samt åpnet et 
galleri i hjembyen Nha 
Trang. I år kommer han 
tilbake til Kristiansund 

FINN DIN DAG PÅ NORDIC LIGHT
Tirsdag 21. april
Vi tjuvstarter festivaluka med en fotouflukt til øya Grip allerede klokka 10 på morge-
nen. Få deretter med deg den tradisjonelle åpningsparaden gjennom Kristiansunds 
gater kl. 16.30. I år starter den på Piren og toger forbi utstillingslokalene. Etterpå 
åpnes ballet av Åse Kleveland, som er tilbake i rampelyset som artist. Velkommen 
til Nordic Light 2015!

Onsdag 22. april
Det er ikke mange som kan skilte med en karriere på over femti år, men det kan 
festivalens første foredragsholder. Thomas Hoepker har opplevd mye, og har bildene 
som beviser det! Giorgia Fiorios vakre bilder av spirituelle tradisjoner verden over 
kan ta pusten fra deg, mens James Nachtweys sterke opplevelser fra krig og kon-
flikt er en kraftig tankevekker for alle som er interessert i samfunnet. Humørspre-
deren Linda Eide bryter opp alvoret, etterfulgt av Åse Kleveland som forteller fra sitt 
liv og innholdsrike karriere i samtale med Morten Krogvold.

Torsdag 23. april
Torsdagen står i stor grad i menneskenes tegn. Vi starter med å se og høre om Ma-
rie Sjøvolds slående vakre, men også tankevekkende bilder basert på egen livssitua-
sjon som kvinne og mor. Gå heller ikke glipp av Nelli Palomäkis tidløse portretter 
av barn eller Håkan Ludwigsons bilder fra den australske outbacken! Arno Rafael 
Minkkinens livsprosjekt er i en klasse for seg, hør ham fortelle om selvportrettene 
han har brukt de siste tiårene på å lage – ute i naturen og in natura. Vi avslutter på 
et mer alvorlig nivå og slipper til James Nachtwey på scenen med Morten Krogvold.

Fredag 24. april
Han forelsket seg i delstaten Montana og brukte 11 år på å dokumentere den lille 
byen Hungry Horse. Pieter ten Hoopen starter dagen med å fortelle historien. Glem 
heller ikke Per Maning, som har satt et svært sentralt preg på den norske fotohis-
torien med sine vare bilder av dyr. Straks mer alvorlig blir stemningen når Mads 
Gilbert entrer scenen for andre gang i festivalens historie, dessverre også denne 
gang i anledning en krig i Gaza. Sistemann ut kan forhåpentligvis gi litt innsikt i 
det motsatte av krig, som verdens første fredsprofessor har Johan Galtung mange 
erfaringer å dele i sin samtale med Morten Krogvold.

Lørdag 25. april
Festivalens siste dag åpner med et brak. Serbiske Goran Tomasevic begynte karrieren 
med å dekke krig i eget land og har vært tilstede ved de fleste store nyhetshendelsene 
i verden de siste tjue årene. Mai Locs historie er en annen og i 2006, rørte den selv-
lærte vietnamesiske fotografen mange med sine bilder. Nå er han tilbake på Nordic 
Light. Festivalens siste, men på ingen måte minste, innslag står Mads Gilbert for, når 
han i samtale med Morten Krogvold får muligheten til å utdype sine opplevelser ytter-
ligere. Klokka 22 kan alle få kake i Galleri Nordic Light og markere 10-årsjubileet.

Søndag 26. april
Helt slutt var det allikevel ikke, vi arrangerer ny fotoutflukt til vakre Grip! Kjøp billett 
på forhånd og møt opp klokken 9.00 på Piren.
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for å vise sine poetiske 
og nære bilder fra hjem-
landet.
Lørdag 25. april 
klokken 14.15.

PS: Dette er bare et lite 
utvalg av fotografene 
som gjester Nordic Light 
og Caroline kino i Kristi-
ansund. Les mer på side 
22 til 30.
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- This place is like 
magic, sier fotogra-
fene når de besøker 
Kristiansund under 
Nordic Light. Og det 
er kombinasjonen 
av et magisk sted, 
sterke historier 
og fotografi av høy 
kvalitet som gjør at 
festivalen nå feirer 
10 år. 

- Mot alle odds har vi 
fått til en festival i en 
liten by. Men vi fant raskt 
ut at selv med et lite 
budsjett fikk vi de største 
stjernene til å komme. 
Grunnen var Kristian-
sund og Nordmøre, som 
fotografene opplever som 
eksotisk, forteller Morten 
Krogvold.

Krogvold har vært 
festivalens kunstneriske 
leder siden starten i 
2006. Ønsket var å skape 
en intim festival, der man 
kan møte verdensstjer-
ner på gata og slå av en 
prat. Og en av faktorene 
som har vært avgjørende 
for festivalens suksess, 
er mottakelsen den har 
fått i lokalmiljøet.

- Det er imponerende 
hvordan folk har stilt 
opp. Vi har fått enorm 
hjelp fra de frivillige og 
lokalpressen har gitt oss 
mye oppmerksomhet, 
sier han. 

Selvsagt skulle han øn-
ske at enda flere av Kris-
tiansund og regionens 
befolkning vil ta turen 
til festivalen. Ikke minst 
besøke utstillingene som 
i år er åpne til 28. juni.

- Vi ønsker oss selvsagt 
flest mulig tilreisende, 
men dette må ha en lokal 
forankring. Det lokale er 

noe av det som trekker 
stjernene hit, og da hå-
per vi også at de som bor 
her vil komme og høre 
på dem. 

Mye underholdning 
og lite snobb
Årets utgave av festiva-
len er den tiende, og når 
Krogvold nå ser tilbake 
på de siste ni festivalene, 
har det vært mange min-
neverdige øyeblikk. Et 
av dem er da den kjente 
musikkfotografen Anton 
Corbijn kom til festivalen 
i 2010. Da hadde han ikke 
holdt foredrag på over ti 
år og stilte noe motvillig 
opp. 

- Så endte han opp med 

å prate i tre timer – sit-
tende på en kasse!

Også Gunnar «Kja-
kan» Sønstebys ansikt 
til ansikt-arrangement i 
kirken er en av opplevel-
sene som har satt spor, 
det samme med Mads 
Gilberts besøk i 2010, 
som trakk fullt hus.

Det har hele veien 
vært viktig å trekke inn 
representanter fra andre 
kulturformer. 

- Fotografi handler al-
ler minst om å knipse et 
bilde, og det samme gjel-
der festivalen. Det hand-
ler om historiefortelling, 
om motivasjon, utvikling 
og om nye tanker. Og vi 
legger stor vekt på at 
det skal være underhol-

dende, og ikke snobbete, 
forteller Krogvold.

Fenomenal Galtung
Krogvold syns det er 
vanskelig å trekke fram 
bare noen få høydepunk-
ter på årets festival, men 
mener Johan Galtung er 
noe man absolutt bør få 
med seg.

- Det er helt fenome-
nalt at han kommer. Gal-
tung er ettertraktet som 
foredragsholder over 
hele verden og holder 
knapt nok noe i Norge, 
sier han om den kontro-
versielle fredforskeren 
som han møter ansikt til 
ansikt.

Giorgia Fiorio er et 

annet høydepunkt. Den 
lille italienske kvinnen 
har kommet tett innpå 
barske mannsmiljøer og 
jaktet religiøse ritua-
ler verden over. James 
Nachtweys skildringer 
av krig og konflikt og 
Arno Rafael Minkkinen 
engasjerende fortelling 
om livsprosjektet med 
selvportretter tatt ute 
i naturen er to andre 
opplevelser han gleder 
seg til.

- Og som jeg pleier å 
si: du trenger ikke være 
det grann interessert i 
fotografi for å komme 
på festivalen. Her er det 
historiene og den gode 
samtalen som står i 
fokus!

HISTORIEFORTELLING
I MAGISKE OMGIVELSER

Book et møte med en
av våre rådgivere.

Sammen lager vi en helhetlig økonomisk
plan for DEG!

Surnadal Sparebank
Tlf. 07166
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Interessante person-
ligheter i samtale med 
kunstnerisk leder Morten 
Krogvold har vært popu-
lært i alle år under Nordic 
Light. I årets serie med 
«Ansikt til ansikt» stiller 
en engasjert og politisk 
aktuell Mads Gilbert, kul-
turdronningen Åse Kleve-
land, alltid provoserende 
Johan Galtung og ikke 
minst den beskjedne og 
alltid velkledde krigsfoto-
grafen James Nachtwey. 
Nytt av året er også et 
morsomt og interessant 
foredrag skråstrek kå-
seri av en fotograferende 
Linda Eide.

Kulturdronningen 
Åse Kleveland
Få kan vise til en mer 
variert og solid bakgrunn 
fra kulturlivet enn Åse 
Kleveland. I løpet av 
mer enn 30 år i ledende 
stillinger i kulturlivet, 
har hun jobbet med film, 
musikk og TV, hun har 
jobbet i fornøyelsespark, 
som kulturminister og i 
kulturrådet. 

Likevel er det som san-
ger og musiker vi ble kjent 
med henne. Den elegante 
kvinnen er kjent for sin 
mørke og sjelfulle stemme 
og har gjort suksess både 
som soloartist og som 
medlem av bandet Bal-
lade. Nå gjør hun come-
back som artist og møter 
sin venn Morten Krogvold i 
samtale på scenen. 

Onsdag 22. april klokken 
19.00 i Caroline kino

Fredsprofessoren 
Johan Galtung
Johan Galtung ble ver-
dens første fredsprofes-
sor 1969. Han er utdannet 
matematiker og sosiolog, 
men det er fredsforsknin-
gen han først og fremst 

er kjent for. Han har for-
fattet mer enn 160 bøker 
og meklet i flere store 
konflikter.

Men Galtung er også 
en kontroversiell mann. 
De siste årene har han 
blitt anklaget for å spre 
antisemittiske påstan-
der, antydet at frimurere 
kan ha vært involvert i 
terroranslaget 22. juli 
og uttrykt at utdelingen 
av Nobels fredspris til 
Liu Xiaobo i 2010 var en 
støtteerklæring til Vesten 
og USA. Galtung er for 
tiden aktuell med boken 
«Syv veier til lykke» og 
dette blir ett av temaene 
i samtale med Morten 
Krogvold. 

Fredag 24. april klokken 
19.00 i Caroline kino

Aktivistlegen Mads 
Gilbert
Akuttlege og aktivist 
Mads Gilbert gjester 

festivalen for andre gang, 
også denne gangen i 
anledning en krig i Gaza. 
Sommeren 2014 falt bom-
bene på nytt, og Mads 
Gilbert jobbet tre uker på 
Shifa-sykehuset og tok 
seg av sårede. Opple-
velsen fra oppholdet ble 
til boken «Natt i Gaza».  
Samme år ble han kåret 
til årets navn av VG. Un-
der hans forrige besøk på 
festivalen var knapt et øye 
i salen tørt. Et nytt fore-
drag blir det på fredag 

klokken 16.30 mens han 
lørdag stiller ansikt til 
ansikt med Krogvold.

Lørdag 25. april klokken 
18.30 i Caroline kino.

Kåsøren Linda Eide
Linda Eide er prisvin-
nende NRK-journalist, 
forfatter, radiostemme 
og kåsør. Kjent for blant 
annet serien «Norsk at-
traksjon». Linda er også 
spaltist i Bergens Tidende 
og har faste språkshow 

på Litteraturhuset i 
Bergen.

Eide er også opptatt av 
fotografiet, og utforsker 
hvordan tekst og stemme 
kan påvirke det konkrete 
bildet. Målet hennes er at 
bildet skal gi flere fortel-
linger enn den fortellinga 
den konkret viser. Til 
Nordic Light kommer hun 
for å holde et foredrag 
skråstrek kåseri.

Onsdag 22. april klokken 
18.00 i Caroline kino.

Nordic Light er mye mer enn bare fotografi. Kjente personligheter må til.

ANSIKT TIL ANSIKT
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ANSIKT TIL ANSIKT: Mads Gilbert er tilbake på Nordic Light og møter igjen Morten Krogvold ansikt til ansikt i 
Kirkelandet kirke lørdag 25. april klokken 18.30. Foto: Wigdis Wollan
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Startleie/etableringsgebyr kr (70.000,-). Månedsleie kr 4.299,- og totalpris kr 224.764,- vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 60 000 km.
Prisen er ferdig levert inkl Nokian vinterhjul på alu.felger. Alle priser er inkl.mva. Tilbudet gjelder kun Slatlem Edition-biler! Veil pris på denne Mazda CX-5: 488.800,-

Inkludert:
- Automatgir
- Ryggekamera
- BOSE lydanlegg
- Navigasjon
- DAB+
- Mazda radar

cruise controll
- 19’’ alu.felger
- Skinnseter
- Ditech lakkbehandling
- NOKIAN vinterhjul
+++

SLATLEM
EDITION

Startleie/etableringsgebyr kr (50.000,-).
Månedsleie kr 999,- og totalpris kr 85.964,- vil variere
med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 60 000 km.
Prisen er ferdig levert inkl Nokian vinterhjul
på alu.felger. Alle priser er inkl.mva.
Tilbudet gjelder kun Slatlem Edition-biler!
Veil pris på denne Hyundai i10: 189.750,-

Hyundai i10

999,-
pr mnd*

Inkludert:
- Oppvarmet skinnratt
- Klimaanlegg
- Lettmetallfelger
- Ditech lakkbehandling
- NOKIAN vinterhjul

www.slatlem.no

SLATLEM
EDITION

SLATLEM
EDITION

MMaazzddaa CCXX-55 4.299,-pr mnd*
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Året utstillinger er kon-
sentrert om to lokaler, 
Nordic Light-huset ved 
siden av Caroline kino og 
gamle Jonas Eriksen på 
kaia og Rådhuplassen. I 
første etasje på Nordic 
Light huset henger Ja-
mes Nachtwey og Goran 
Tomasevics bilder. Disse 
er gratis og åpen for alle. 

Barnehagebilder er 
utstilt i det gamle Grotten-
lokalet i Gågata. I samme 
gate har Parkinsonfore-
ningen en utstilling med 
Anders M. Leines.  
I Langveien 19 rett overfor 
taxisentralen har Nor-

ges Fotografforbund og 
Institusjonsfotografene 
utstilling. 

Med utstillingspasset 
på plass kan du oppleve 
nesten 40 bildesamlinger. 
Da kan du komme og gå 
som du vil. Har du bare 
begrenset tid så finner du 
noen av høydepunktene 
nedenfor.

Håkan Ludwigson: 
Balls and Bulldust
Livet til australske cow-
boyer er alt annet enn kje-
delig. Dyrene skal samles, 
markeres, kastreres og 
jages. De tilbringer halve 

døgnet på hesteryggen og 
natten i sovepose. Det er 
stekende varmt om dagen 
og isende kaldt om nat-
ten. Dette erfarte Håkan 
Ludwigson da han besøkte 
Australias Nordterritorie 
på 1980-tallet. I løpet av 
flere besøk over halvan-
net år fulgte den kjente 
reise- og reklamefotogra-
fen kvegdrivere i deres 
hverdag. Resultatet er 
bilder som ikke bare er 
visuelt slående, men som 
forteller en sterk historie 
om et tøft og krevende 
yrke i den australske ut-
marken. Bildene ble nylig 

gjenoppdaget etter mange 
år i bildearkivet, har siden 
blitt stilt ut flere steder og 
kommer nå ut i bokform.

Galleri Jonas Eriksen, 
3. etasje

Pieter ten Hoopen: 
Hungry Horse
Et tilfeldig stopp i den 
amerikanske byen med 
det pussige navnet Hungry 
Horse ble starten på et 
over ti år langt fotopro-
sjekt for nederlandske 
Pieter ten Hoopen. På 
veggene får du et innblikk 
i hverdagen i småbyen, 
preget av arbeidsledighet, 
fattigdom og narkotika-
misbruk, men også mye 
medmenneskelighet og 
varme. Mange av utfor-
dringene som har rammet 
byen, gjør seg gjeldende 
også i resten av landet. 
Ten Hoopen har dermed 
skapt et portrett av en 
småby, som på mange 
måter også fungerer som 
et portrett av USA.

Galleri Jonas Eriksen, 
1. etasje

Elliott Erwitt:  
Personal Best for 
Leica
Elliott Erwitts humoris-
tiske og ironiske blikk på 
hverdagen har sørget for 
mange legendariske bil-
der siden han startet kar-
rieren i 1953. Få med deg 

et utvalg av hans ikoniske 
bilder av stjerner, hunder 
og hverdagsøyeblikk i 
utstillingen som har reist 
verden rundt siden 2012! 

Galleri Jonas Eriksen, 
2. etasje

Marie Sjøvold:  
Midnight Milk
Marie Sjøvold retter 
kameraet mot seg selv og 
familien og tar opp temaer 
mange kan kjenne seg 
igjen i. For er det egentlig 
bare enkelt å kombinere 
rollen som mor og kvinne? 
Sjøvolds bilder fokuserer 
på den indre konflikten 
som kan oppstå når hver-
dagen tar nye vendinger. 
Resultatet er bilder et 
sted mellom virkelighet og 
fiksjon, som ikke bare er 
slående vakre, men også 
tankevekkende.

Galleri Jonas Eriksen, 
2. etasje

Anders Beer Wilse
I år er det 150 år siden 
Norgesfotografen Anders 
Beer Wilse (1865-1949) 
ble født, og jubileet mar-
keres over hele landet, i 
det som kalles Wilseåret 
2015. Wilse reiste i flere 
tiår land og strand rundt 
og fanget ulike motiver i 
et moderne bildespråk. I 
forbindelse med Nordic 
Light stiller vi ut et utvalg 
av hans bilder. Blant 

Fotoutstillingene under Nordic Light skal i år skal henge helt frem til 28. juni!  

COWBOYER, SMÅBYLIV 
OG HUMOR PÅ GALLERIET

VAKKERT: Marie Sjøvolds bilder er et sted mellom fiksjon og virkelig, slående vakre 
og tankevekkende. Foto: Marie Sjøvold

Få en smakebit av 
fotofestivalen på gal-
leriene, helt gratis. 

I løpet av festivalen vil 
det bli arrangert en serie 
med aktiviteter i galleri-
ene, der et utvalg av foto-
grafene vil ha en samtale 
med Mikkel Aaland om 
sine arbeider. Det vil også 
bli boklanseringer, signe-
ringer og lett servering. 
Aktivitetene passer fint 
som en oppvarming til 
Ansikt til ansikt-arrange-
ment klokken 19.00. Det 
er gratis og åpent for alle, 
og varer rundt en halv-
time. Samtalene foregår 
på engelsk. Velkommen!

Balls and Bulldust - 
boklansering
Håkan Ludwigson 
lanserer boken Balls 
and Bulldust i utstil-
lingen ved samme navn. 
Boken kommer fersk fra 
trykkeriet og skildrer 
hverdagen til australske 
cowboyer i utmarken. 
Bildene ble tatt på 80-tal-
let og gjenoppdaget for få 
år siden. På galleriet kan 
du høre ham fortelle mer 
om arbeidet og møtet 
med cowboyene. Kura-
tor Hasse Persson fra 
Strandverket i Marstrand, 
Sverige vil være tilstede 
og Ludwigson vil også 
signere bøker.

Onsdag 22. april kl. 18.00 
i Galleri Jonas Eriksen

Dypdykk i USA
Pieter ten Hoopen 
lanserer boken Hungry 

Horse, som er resultatet 
av over ti års arbeid med 
prosjektet av samme 
navn. Fotografen opp-
daget byen, som ligger 
i Montana, USA, ved en 
tilfeldighet og bestemte 
seg for å gjøre et dypdykk 
i samfunnet gjennom 
både bilder og film. Det 
vil også bli boksignering.

Onsdag 22. april kl. 18.30 
i Galleri Jonas Eriksen

Om fotografiet  
som kunst
De tre kunstnerne arbei-
der med fotografi på ulike 
måter. Nelli Palomäki 
har gjort seg bemerket 
for sine tidløse og direkte 
portretter, ofte av barn. 

Christina Leithe H. jobber 
med iscenesatt fotografi 
i analog svart/hvitt, mens 
Vilde Salhus Røed jobber 
med andres fotografier 
og lager nye tolkninger 
av disse. Her er det duket 
for interessante samtaler 
for alle som er interes-
sert i kunstfotografiets 
mange fasetter! Nelli 
Palomäki og Christina 
Leithe H. signerer også 
bøker.

Torsdag 23. april 
kl. 18.00 i Galleri Jonas 
Eriksen

En fotografisk  
vandring
Thomas Hoepker har 
fotografert i nærmere 60 

år, og i utstillingen får 
du et lite visuelt innblikk 
i hans mange opple-
velser. Under samtalen 
kan du i tillegg høre den 
legendariske fotografen 
fortelle om bildene med 
egne ord. Fotografen er 
for tiden aktuell med 
den nye retrospektive 
boken Wanderlust, som 
oppsummer høydepunk-
tene fra hans karriere 
som fotografisk vandrer. 
Kurator Burkhard Arnold 
vil også være til stede. 
Etter samtalen signerer 
Hoepker bøker.

Fredag 24. april kl. 18.00 
i Galleri Jonas Eriksen

BLI MED PÅ GALLERIET

ØYEBLIKKET: Fikk du ikke med deg et foredrag, eller er bare nysgjerrig på foto-
grafens arbeider? Bli med på galleriet og få en smakebit. Foto: Thomas Hoepker/
Courtesy InFocus Gallery, Køln.

annet bilder han tok i 
Kristiansund på sine 
besøk mellom 1902 og 
1927. Her kan du få et 
inntrykk av hvordan livet 
i Kristiansund og byens 
klippfisknæring artet seg 
på begynnelsen av forrige 
århundre.

Galleri Jonas Eriksen, 
1. etasje

Mai Loc
Vietnamesiske Mai Loc 
gjorde sterkt inntrykk un-
der hans forrige besøk på 
festivalen i 2006. Histo-
rien om den tidligere syk-
keltaxisjåføren som fikk 
en helt ny karriere etter å 
ha blitt gitt et kamera fra 
et norsk ektepar på ferie 
i Vietnam rørte mange. 
Så sterkt inntrykk gjorde 
han, at en støttegruppe 
har jobbet hele vinteren 
med å få ham tilbake til 
festivalen for jubileet. Vi 
er glade for å fortelle at 
de lyktes! Mai Loc har tatt 
med seg et utvalg bilder 
fra hjemlandet. Her er 
eksotiske landskap fra 
Vietnam, poetiske bilder 
av hverdagslivet blant fis-
kere, saltprodusenter og 
blomsterselgere, portret-
ter av unge og eldre og 
observante gatebilder.

Galleri Nordic Light, 
2 etasje
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Lar du deg bevege av et bilde? Vurderer du å fylle stueveggen med et deilig fotografi? Usikker på om det er verdt 
prisen? På Nordic Light får du noen av tipsene fra kurator Burkhard Arnhold fra InFocus Gallery, Køln.

Fotografi kan være en god 
investering på flere plan. 
Du får noe vakkert, utfor-
drende, opplysende eller 
engasjerende å henge på 
veggene hjemme. Det kan 
glede deg i hverdagen, 
og du kan vise det frem. 
Fotografi kan også være 
en økonomisk investe-
ring. Kunsten går ikke 
konkurs slik selskaper 
kan gjøre, og gjør du den 
rette investeringen kan 
den stige mye i verdi.

Det å kjøpe fotografi 
kan være en prosess 
preget av usikkerhet for 
mange. For hva skal man 
egentlig se etter? Hvilke 
feller kan man gå i? Hva 
skal man gjøre – og hva 
bør man unngå? Og hvor 
kan man egentlig kjøpe 
fotografi og hvordan fore-
går det rent formelt? 

Bruk tid
Et tips kan være å be-
gynne forsiktig med å 
undersøke hva du selv 
liker. Gå på utstillinger, 
snakk med gallerister, 
og fotografene om mulig 
og sjekk ut fotografenes 
egne nettsider. Hva fortel-
ler kunstneren? Hva sy-
nes du om bildene? Hvor 
stor veggplass har du? 
Velg kunstnere med verk 
som berører deg og har 
særpreg. Men kjøp med 
hjertet (og lommeboken). 
Bruk tid, se, snakk med 
andre, les om fotografi 
og lær.

Finn din stil
Noen ønsker å kjøpe 

flere fotografier, og et-
ter hvert bygge opp en 
samling. Veien er lang 
fra det første fotografiet 
og til man har en sam-
ling. Ikke minst fordi god 
kunst koster, men også 
fordi det tar tid å bygge en 
samling.

Mange går etter hvilke 
type motiver de liker 
best og konsentrerer seg 
for eksempel om land-
skap, gatefotografi eller 
portretter. Noen spesiali-
serer seg på arbeider av 
etablerte fotografer, fra 
en gitt tidsperiode eller 
hvor bildene ble tatt. An-
dre følger en kunstner og 
kjøper verker fortløpende 
i utvalg etter hvert som 
hun lager nye arbeider.

Opplag avgjør
Det er lurt å sette seg 
inn i det mer tekniske 
ved kjøp av fotografier. 
Fotografier er ikke unike 
i seg selv og kan trykkes 
i mange eksemplarer. 
Derfor er opplaget en av-
gjørende faktor. De aller 
fleste fotografer selger 
bilder i begrenset opplag. 
Er det oppgitt at oppla-
get er ti fotografier, må 
fotografen garantere at 
det ikke selges flere enn 
ti eksemplarer. Bildene 
blir dyrere og mer verdi-
fulle jo lavere opplaget 
er. Dog er det ikke hvem 
som helst som kan oppnå 
høye priser. Det er en 
sammenheng mellom 
anerkjennelse og pris.

Lær av kuratoren
Å selge bilder er en viktig 
inntekt for at fotogra-
fene skal oppretthold sitt 
virke. Dette bidrar Nordic 
Light til med vise bilder 
og formidle disse. Nytt av 
året er at vi ønsker å gi 
deg tipsene for hvordan 
du går frem for å kjøpe 
fotografi og bygge opp 
en samling. Dette gjen-
nom et gratis foredrag 
av Burkhard Arnold. Til 
festivalen kommer gal-
leristen og kuratoren med 
samlingen av Thomas 
Hoepkers bilder. Bur-
khard Arnold har kuratert 
en mengde utstillinger, 
og har drevet galleri i 
Tyskland i 25 år.

Hva skal du med 
bilde?
Foredraget er beregnet 
på folk som er interes-
sert i fotografi eller bilder 
og som kanskje ønsker å 
kjøpe, men ikke har så mye 
erfaring. Hvordan finne 
sitt tema og konsept for en 
samling? Her vil han vise 
eksempler fra fire private 
samlinger. Hvor kjøper man 
egentlig fotografi og hvor-
dan foregår det formelt? Og 
ikke minst tar Arnold opp 
det sentrale spørsmålet; 
hvorfor vil jeg bygge opp 
en samling og hva vil jeg 
egentlig med den?

Fredag 24. april  
kl. 12.15 i Caroline kino. 
Fri entré.

Å SAMLE PÅ FOTOGRAFI

SELGE BOLIG? HØR ALLTID MED 
NOTAR FØR DU BESTEMMER DEG

notar.no    

Uavhengig
+ Boligmatch
+ Notaravisen
+ Salgsgaranti
+ Live budrunde
+ Erfarne meglere
= DET lØNNER SEG!

Fo
to

: W
ig

di
s 

W
ol

la
n



NORDIC LIGHT – 10 YEARS OF PASSION!   /    21–25. april 2015   /    www.nle.no14

Morgenfilmene har et-
terhvert blitt en tradisjon 
på Nordic Light. Hver 
morgen klokka kvar over 
åtte står kunstnerisk 
leder Morten Krogvold 
klar på Caroline kino med 
en ny overraskelsesfilm. 
Med sin lange erfaring og 
solide kunnskap velger 
han ut det beste, særeste, 
vakreste og viktigste fra 
et rikholdig filmbiblio-
tek. Finnes det egentlig 
en bedre måte å starte 
dagen på? Vi er i hvert 
fall kjempeglade for at så 
mange velger å tilbringe 
morgenen med oss hvert 
eneste år, og i år håper 
vi at du også vil avslutte 
dagen på samme måte. 
Denne gangen utvider 
vi nemlig programmet 
og viser filmer også på 
kveldstid – helt gratis! 
Her har vi valgt ut tre vi-
suelt sterke filmer som vi 
mer enn gjerne vil deler 
med deg.

Jordens salt
Ingen forblir uberørt 
av Sebastião Salgados 
monumentale fotogra-
fiske mesterverk. Han 
dokumenterer konflikter, 
menneskelig lidelse og 
naturens skjønnhet i 
velkomponerte og vakre, 
men ofte grusomme fo-
tografier. Grusomme i sitt 
innhold. Hans erfaringer 
gjorde at han i en lang 
periode valgte å legge 
fotoapparatet på hylla.

Redningen kom da han 
flyttet hjem til barndoms-
gården og plantet ny 
regnskog på den enorme 
eiendommen som for 
lengst var utarmet på 
grunn av hogst. I dag er 

plantasjen et naturreser-
vat og den fungerer som 
modell for å få lignende, 
utpinte landarealer til å 
blomstre igjen. Wim Wen-
ders og Salgados sønn 
Juliano Ribeiro Salgado 
har laget en vakker og 
sterk dokumentar om 
denne legenden av en 
fotograf, men mest av alt 
er det en beretning om 
vår tid.

Vises torsdag 23. april  
kl. 21 på Caroline kino.

Jag stannar tiden
Tross gode anmeldelser, 
filmen om den sovje-
tiske fotografen Vladislav 
Mikosha (1909-2004) fikk 
kort visningstid på norske 
kinoer tidligere i år. Nå 
får du en ny sjanse til å 
følge ham på reisen fra 
Sovjetunionen til fronten 
under andre verdenskrig, 
via London og Hollywood 
og tilbake igjen til hjem-
landet.

For allerede i ung alder 
visste Mikosha at han 
måtte bli filmfotograf. Da 
andre verdenskrig brøt ut, 
vervet han seg og fanget 
krigens grusomheter på 
steder som Sevastopol og 
Krim. I Hollywood møtte 
han stjerner som Ingrid 
Bergman og Charlie Cha-
plin. De ble berørt av hans 
bilder fra krigen. Men 
Mikosha ville hjem igjen 
for å kjempe. Filmen er 
satt sammen av Mikos-
has dagboksnotater og 
fotografier, som sammen 
danner et rørende baktep-
pe for en unik fortelling 
om andre verdenskrig, fra 
et sovjetisk perspektiv.

Vises onsdag 22. april  
kl. 21 på Caroline kino.

Ida
Ida vant Oscar for beste 
foto tidligere i år, og pas-
ser dermed som hånd i 
hanske på en fotofestival. 
Men i tillegg til å være 
visuelt vakker, har den 
også en sterk historie 
å fortelle. Anna mistet 
begge foreldrene under 
andre verdenskrig og 
vokser opp i et kloster i 

Polen. Som ung novise 
er hun på begynnelsen 
av 1960-tallet klar til 
å avlegge klosterløf-
tene, men først må 
hun oppsøke sin siste 
gjenlevende slektning. 
Den seksuelt frilynte og 
frittalende tanten Wanda 
snur opp ned på livet 
hennes. Familiehem-
meligheter avsløres, 
og Anna og Wanda drar 
på en reise for å finne 
sannheten om familiens 

skjebne under krigen. 
Regissør Pawel Pawli-
kowski tar med Ida opp 
et kontroversielt tema i 
Polen: Forholdet mellom 
katolikker og jøder under 
andre verdenskrig. Den 
store historien og det 
helt personlige settes 
sammen til en poetisk og 
vakker film om å sette 
sin tro på prøve.

Vises fredag 24. april  
kl 21 på Caroline kino.

Vi utvider festivaltilbudet med mer gratis kvalitetsfilm på Caroline kino. På kvelden blir det 
filmklubbstemning og hyggelig servering. 

GRATIS FILM MORGEN OG KVELD

EN FILM AV 
WIM WENDERS & JULIANO RIBEIRO SALGADO

JORDENS SALT

Juryens spesialpris
cannes filmfestival

Frozt
■ Tiger of Sweden
■ Ganni
■ Fiveunits
■ Moods of Norway
■ Baum und Pferdgarten
■ Markberg
■ Second Female
■ Dry Lake
■ Gestuz
■ Maria Black
■ Riccovero
■ Cambio
■ Hofmann 
    Copenhagen

Velkommen innom oss i gågata!

VI GRATULERER
med 10 – års jubileum!
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

AMFI STORKAIA BRYGGE 23.-25. APRIL

TORSDAG 23. APRIL KL. 18 MOTESHOW 
TORSDAG 23. APRIL LANGÅPENT TIL KL. 22

23. APRIL
KUNDEKLUBB

-TILBUD
Mange gode 

kundeklubbtilbud 
kl. 19 - 22

AMFI STORKAIA BRYGGE | 10-20 (18) | amfi .no/storkaia-brygge

Følg oss på

FOTOKONKURRANSER
Delta i fotokonkurranser på Instagram under festivalen og vinn gavekort, festivalpass og Nordic Lights 
jubileumsbok. 

#nordiclightstorkaia
Ta bilder av moteshowet 
eller danseshowet og du 
kan vinne et gavekort på 
kroner 500. Det beste 
bilde blir kåret av Nordic 
Lights ungdommelige 
jury og vinner plukkes ut 
lørdag 25. april.

Torsdag 23. april klok-
ken 18.00 er det mote-

show på Amfi Storkaia 
Brygge og butikkene er 
åpne til klokken 22.00. 
Fredag er det danse-
show med Anetts Dan-
seteria klokken 17.30. 
Ta med kamera eller 
mobiltelefon; fotografer 
og post bilde på Insta-
gram med hashtaggen 
#nordiclightstorkaia.

#trenddagerstorkaia
Hvem tar det beste tren-
dy bilde på Amfi Storkaia 
Brygge? Konkurransen 
varer fra 23. april – 2. 
mai. Premien er et ga-
vekort på kroner 2000 og 
vinneren trekkes 6. mai. 
Ta med kamera eller 
mobiltelefon; fotografer 
og post bilde på Insta-

gram med hashtaggen 
#trenddagerstorkaia.

#nordiclight2015
I år som i fjor har vi en 
instagramkonkurranse 
under Nordic Light. Vi 
gir bort tre festivalpass 
og Jubileumsboka 
2015 til de som kan ta 

ett bilde eller flere fra 
festivalen som fortel-
ler en historie om livet 
på festivalen. Bruk 
hashtaggen #nordic-
light2015 på Instagram. 
Bildene blir også vist 
fortløpende på skjer-
mer under festivalen 
fra 21-25. april.

FOTOUTFLUKT TIL GRIP
Bli med på fotoutflukt!

Under årets festival ar-
rangerer vi tur til den 
vakre øya Grip utenfor 
Kristiansund tirsdag 21. 
og søndag 26. april. Øya 

innbyr til mange gode 
fotomotiver og ikke minst 
sosialt lag med fotografer 
og andre besøkende på 
festivalen.

Grip befinner seg ca 
12 kilometer og en times 
båttur nordvest for Kristi-
ansund. Frem til 1964 var 
den Norges minste kom-

mune, med en størrelse 
på 0,48 kvadratkilometer 
og 115 fastboende. I dag 
er Grip Kristiansunds 
minste bydel og bebyg-

gelsen består av som-
merhus. I tillegg finner du 
landets minste stavkirke, 
høyeste fyr og minste 
brannbil der.

Barn og unges 
hovedsponsor
Barn og unges Barn og unges Barn og unges 
hovedsponsor

Nordmøre Energiverk AS   Telefon: 71 56 55 00   www.neas.mr.no
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Ferdigbetong  PumPebil  tørmørteler  SPeSialmørteler
Omagata 68 D, 6516 Kristiansund / Telefon: 71 58 84 50 / E-post: post@vikanbetong.no

www.vikanbetong.no

Ta heisen opp i øverste etasje 
og nyt utsikten fra et av våre 74 rom.

Legg ditt kurs hit, 
fi re topp moderne møterom!

Tlf. 71 67 10 20 / Mail: post@astoriahotell.no

ÅPNER GALLERI FOR UNGE KUNSTNERE
Tirsdag 7.mai blir første vernissage for Nordic Lights nye utstillingskonsept – Nordic Light Art Gallery. 

Det spirer og gror av 
kreativitet og skaper-
kraft blant dagens unge 
på Nordmøre, og unge 
kunstnere i regionen får 
nå sitt eget galleri. Med 
prosjektmidler fra Møre 
og Romsdal fylkeskom-
mune i ryggen, skal 
Nordic Light Art Gallery 
ha som mål å være en 

formidlingsarena for unge 
kunstnere fra regionen.

– Galleriet ønsker både 
å gi en ekstra dytt til 
unge, lokale kunstnere 
som vil opp og fram, og 
bidra til at profilerte 
kunstnere får den opp-
merksomhet han og hun 
fortjener. Det er en bred, 
kunstnerisk bredde blant 

de unge utøverne, og det 
skal derfor være rom for 
alt fra tradisjonell bil-
ledkunst til dans, musikk 
og tegneserier i galleriets 
utstillingslokaler, fortel-
ler prosjektleder, Tora 
Øidvin Greve.

Nordic Light Art Gallery 
har som mål å bidra til 
å skape glede, samvær 

og refleksjon på en måte 
som bare kunst kan gi, 
til både til kunstneren 
selv, og til de besøkende 
som tar turen innom. 
Den første vernissage i 
Nordic Light Art Gallery 
blir torsdag 7. mai, og 
Anders Røkkum har fått 
gleden og æren av å være 
først ute.

KAFFESAMARBEID
Dromedar etablerer festivalkaffebar i Nordic Lights bakgård.

Bakgården på Nordic 
Light-huset er delt med 
Caroline kino, og dette 
blir et knutepunkt i festi-
valområdet som strek-
ker seg fra vestibylen i 
kinoen til festivalkontoret 
og bokbutikken i Nordic 
Light-huset ut mot 
Langveien. Nå kan du gå 
tørrskodd gjennom hele 
området og midt i det 
hele blir det altså kvali-
tetskaffe fra Dromedar. 

– Vi så dette som en 
kjempeflott mulighet til 
å gjøre noe i samarbeid 
med Nordic Light, og for 
oss er dette et kvalitets-

bevisst publikum som 
vet å sette pris på god 
kaffe. Vi er etablert rett 
utenfor festivalinngangen 
til Caroline kino, og vi 
forventer kaffetørste fra 
morgenfilmene klokken 
8.30 til kveldsunderhold-
ningen begynner klokken 
18, forteller daglig leder 
og sjefsbarista Gaute 
Schrøder ved Dromedar 
kaffebar.

Dromedar ligger til 
vanlig i byens gågate, 
Nedre Enggate. Der blir 
det også flere utstillinger 
under festivalen.

– Butikkinnehaverne i 

Gågata er framoverlendte 
og gjør gjerne litt ekstra 
for at det skal være en 
opplevelse å komme til 
Kristiansund for å handle. 
Når vi nå fikk to utstil-
linger i Gågata i år, var 
det lett for Gaute å si 
ja til å være med på et 
kvalitetskaffetilbud under 
Nordic Light. Snart åpner 
vi egen kafe i eget hus og 
kanskje plukker vi opp 
noen tips om hvordan 
lage god kaffe. Uansett, 
våre gjester fortjener det 
beste, og det får de med 
byens beste kaffebar på 
plass i bakgården.

FOTOKULTURHUSET NORDIC LIGHT 
Fra og med 21. april blir det åpne dører hele året på fotokulturhuset Nordic Light. 

Det er ikke noe nytt med 
helårsdrift på Nordic 
Light. Portrettworkshop 
med Hollywoodfotografen 
Greg Gorman blir det 
fra 22-26. juli, og andre 
workshop er på trap-
pene til høsten. Nå tar vi 
enda et skritt videre og 
skaper et fotokulturhus 
med brede dører og lav 
terskel. Her vil fotogra-
fiet være det sentrale, 
men samtidig bare ett av 
mange kulturbærende 
uttrykk som blir gjort 
tilgjengelig for publikum 
i Kristiansund og resten 
av regionen gjennom hele 
året.

Her skal vi tilby 
spennende utstillinger, 
komfortable åpningstider 
som passer publikum, 
salg av fotobøker og 
annen litteratur med 
tilknytning til Nordmøre. 
Det blir en bokkafe med 
1000 kvadratmeter 
galleriareal som sakte, 
men sikkert skal fylles 
med aktivitet året rundt. 
God og kontinental kaffe 
med noe attåt i en kafé 
hvor en kan diskutere 
den aktuelle utstillingen, 
oppleve en performance, 

en musikalsk opptreden, 
et bokbad, eller simpelt 
hen ta en kaffe og en pust 
i bakken.

Den 21. april åpner vi 
dørene for den tiende 
Nordic Light Interna-
sjonale Fotofestival og 
da blir huset fylt med 
fotografisk kunst fra 
hele verden. Etterpå skal 
huset være åpent hver 
dag hele året bortsett 
fra de helligste dagene 
eller hvis KBK kommer til 
cupfinalen. Åpningstider 
er mandag til fredag kl 
10-17, og lørdag/søndag 
12-16. Langåpent på tors-
dag til kl 19. Både barn, 
voksne og pensjonister 
ønskes velkommen!
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 TIRSDAG 21. APRIL
10:00 - 14:00 Fotoutflukt Grip, Piren
14:30 - 16:00 Studentforedrag, Caroline Kino
16:30 - 18:30 Tog til utstillingene
19:00 - 20:00 Åpningsshow, Caroline Kino
20:00 - 21:00 Meet and greet, NL-House

 ONSDAG 22. APRIL 
08:15 - 10:00 Morgenfilm, Caroline Kino
10:15 - 12:00 Thomas Hoepker, Caroline 
Kino 
12:15 - 13:00 Nils Thune, Caroline Kino
14:15 - 16:00 Giorgia Fiorio, Caroline Kino
16:15 - 18:00 James Nachtwey, Caroline 
Kino
18:00 - 19:00 Linda Eide, Caroline Kino
19:00 - 20:45 Ansikt til ansikt med Åse Kle-
veland, Caroline Kino
22:00 - 23:00 Fotoquiz, NL-House
21:00 - 23:00 Filmkveld: Jag stannar tiden, 
Caroline Kino

 TORSDAG 23. APRIL 
08:15 - 10:00  Morgenfilm, Caroline Kino
10:15 - 11:00 Marie Sjøvold, Caroline Kino
11:15 - 12:00 Rupert Grey, Caroline Kino 
12:15 - 13:00 Nelli Palomäki, Caroline Kino
14:15 - 16:00 Håkan Ludwigson, Caroline Kino 
16:15 - 18:00 Arno Rafael Minkkinen, Caro-
line Kino
19:00 - 20:45 Ansikt til ansikt med James 
Nachtwey, Caroline Kino
21:00 - 23:00 Meet and greet, NL-House
21:00 - 23:00 Filmkveld: Jordens salt, Caro-
line Kino

BILLETTER
Alle billetter kan med fordel kjøpes og betales via vår nettside www.nle.
no og vår billettpartner Ticketco.no. Antallet dagspass og billetter til 
enkeltforedrag er begrenset av hvor mange festivalpass som blir solgt. 
For å være sikret plass lønner det seg med andre ord å kjøpe billett på 
forhånd.

Festivalpass: 2.990 kroner
Festivalpass: 2.490 kroner for medlemmer av 
NSFF / NFF / IFF / NRF / NJ / PK / FFF.
Studentpass: 1.495 kroner

Dagspass: 890 kroner.
Utstillingspass: 200 kroner

Enkeltbillett: 180/280 kroner
Ansikt til ansikt: 300 kroner

Billett til enkeltarrangement skrives ut og 
tas med direkte til inngang. QR-kode på 
mobil går også fint.

Festivalpass, dagspass og utstillingspass må 
hentes på festivalkontoret. Husk, alle pass er 
personlige. Ta med ditt medlems/ID/student-
kort ved avhenting.

Utstillingene er inkludert i dags- eller 
festivalpass, men merk at det må løses 
egen billett til «Ansikt til ansikt» eller andre 
kveldsarrangement etter klokken 18:00. 
Aktiviteter på Galleri Jonas Eriksen er gratis 
etter klokken 18:00

Festivalkontoret
Nordic Light - House of Photography
Konsul Knudtzonsgate 4B,  
6509 Kristiansund, Norge
Tel: +47 94 88 55 51
Epost: nle@nle.no
Billetter: booking@nle.no
Åpningstider under festivalen fra 8.00 – 20.00

www.nle.no

 FREDAG 24. APRIL
08:15 - 10:00 Morgenfilm, Caroline Kino
10:15 - 12:00 Pieter ten Hoopen, Caro-
line Kino
12:15 - 13:00 Burkhard Arnold, Caroline 
Kino
14:00 - 14:15 Fotografiprisen 2015 og 
Leif Preus Minnepris
14:30 - 16:15 Per Maning, Caroline Kino  
16:30 - 18:00 Mads Gilbert, Caroline Kino
19:00 - 20:45 Ansikt til ansikt med Jo-
han Galtung, Caroline Kino
21:00 - 23:00 Meet and greet, NL-House
21:00 - 23:00 Filmkveld: Ida, Caroline Kino

 LØRDAG 25. APRIL
08:15 - 10:00 Morgenfilm, Caroline Kino
10:15 - 12:00 Goran Tomasevic, Caroline 
Kino
12:15 - 13:00 Kai Helge Andersen, Car-
oline Kino
14:15 - 15:00 Mai Loc, Caroline Kino
15:15 - 16:00 Om Anders Beer Wilse, 
Caroline Kino
16:15 – 18:00 Filmvisning: Jordens salt, 
Caroline Kino
18:30 - 20:00 Ansikt til ansikt med Mads 
Gilbert, Caroline Kino
22:00 - 23:00 Jubileumskake, Meet and 
greet, NL-House

 SØNDAG 25. APRIL
10:00 - 14:00 Fotoutflukt Grip, Piren

PROGRAM NORDIC LIGHT 2015
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GALLERI JONAS ERIKSEN
Mikkel Aaland er vert og leder samtalene.
 
Onsdag 22. april
Kl 18:00 Håkan Ludvigsson, boklansering og 
samtale.
Kl 18:30 Piter ten Hopen, boksignering og samtale.
 
Torsdag 23. april
Kl 18:00 Nelli Palomäki, Christina Leithe H. og 
Vilde Salhus Røed, boksigneringer og samtale.
 
Fredag 24. april
Kl 18:30 Thomas Hoepker, boksignering og sam-
tale. Kurator Burkhard Arnold er også tilstede.
 
Fri entre!
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NORGESFOTOGRAFEN
Fotograf Anders Beer Wilse endret norsk fotografi, og bildearven etter ham er synlig gjennom hele det det 20. 
århundre.

Wilse (1865-1949) var selvlært som foto-
graf. I 1897 begynte han som profesjonell 
fotograf i Seattle. Wilse kom tilbake til 
Norge i 1900. Han kalte seg friluftsfotograf, 
reiste landet rundt og ble raskt den store 
Norgesfotografen. Hans gjennombrudd falt 
sammen med Norges selvstendiggjøring fra 
Sverige i 1905. Fotografiet var nå i ferd med 
å bli vanlig på trykk på postkort, magasiner 
og bøker, og Wilse utnyttet dette til å pre-
sentere en ny fotografisk illustrasjonskunst. 

Kristiansundsmotiver
I dag er Wilse selv nesten glemt, men i 
første halvdel av 1900-tallet nøt han en be-
rømmelse som ingen annen norsk fotograf 
har hatt.  I år markeres 150 års dagen for 
hans fødsel med en rekke utstillinger og 
arrangementer. 

Anders Beer Wilse besøkte Kristiansund 

allerede i 1902 og fotograferte byen, havna, 
gatene og tørrfiskproduksjonen. Senere 
vendte han tilbake en rekke ganger. 

Konservator Trond Bjorli fra Norsk folke-
museem kommer til Nordic Light og vil i en 
samtale med Morten Krogvold fortelle om 
Anders Beer Wilses liv og fotografering.

Utstillingen som presenteres på Nordic 
Light er et samarbeid mellom Nasjonalbi-
blioteket, avdeling Mo i Rana, Norsk Folke-
museum , Fylkesfotoarkivet og Nordmøre 
Museum og Norsk fotohistorisk forening, 
avdeling Kristiansund. Printing og monte-
ring ved Nordic Light.

 
Foredrag:  Lørdag 23. april 
kl. 15:15-16:00, Caroline kino

Utstilling: Galleri Jonas Eriksen, 1. etasje.

FESTIVALUTSTILLINGER 2015
I forbindelse med Nordic Light byr vi på en lang rekke utstillinger. Nesten alle er åpen frem til 28. juni!

I år har vi konsentrert fotoutstillingene i 
to lokaler, Nordic Light-huset og Jonas 
Eriksen på kaia. I tillegg har Norges Fo-
tografforbund og Institusjonsfotografenes 
forening utstilling i Langveien 19 rett over 

gaten for Nordic Light-huset.
Barnehageutstillingene er i Gågata rett over-
for Dromedar kaffebar. Litt lengre opp i gaten 
finner du også Parkinsonsforeningen som 
presenterer bilder av Anders B. Leines.

Utstillingspasset koster 200 kroner for alle 
utstillingene og selges på Festivalkontoret på 
Nordic Light, Konsul Knudtzons gate 4B.
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GALLERI NORDIC LIGHT
Konsul Knudtzons gate 4B

1. etasje
James Nachtwey: The Unvanquished
Goran Tomasevic: Combat

2. etasje
Mihai Moiceanu (PhotoRomania): The inner 
music of the woods
Mai Loc: My Heart belongs to Vietnam
Nils Thune (Directors Choice): «Ola Hau-
gen» og «The Rule of Life»
Ann-Siri Stokkli (Graduate 2014): «23. mai, 
1953»

Åpningstider:
Festivaluken 21-25. april:
Hver dag 12:00 - 20:00

Frem til 28. juni:
Ukedager 10 - 17 (tors til 19)
Lør/Søn 12 - 16

GALLERI JONAS ERIKSEN
Vågeveien 4

1. etasje
Rupert Grey: Landscapes of Childhood
Pieter ten Hoopen:  Hungry Horse
Thomas Hoepker: «In America 1963 – 
2013», courtesy In Focus Gallery, Køln
Giorgia Fiorio: The Gift
Arno Rafael Minkkinen: «Water, Water, 
Everywhere», courtesy PUG
Anders Beer Wilse

2. etasje:
Elliott Erwitt: Personal Best for Leica
Per Maning
Marie Sjøvold: Midnight Milk

Christina Leithe H.: collection in black n white
Vilde Salhus Røed: For the Sake of Colour
Nelli Palomäki: About ten
 
3. etasje
Håkan Ludwigson: Balls and Bulldust
Kai Helge Andersen: Flyktige objekter
 
4. etasje:
Norges Kreative Høyskole
Kristiansund videregående skole
Tingvoll videregående skole
Norsk Selskap for Fotografi 
Kristiansund kameraklubb
Christianfjeld Photographers Club
Trondhjems kameraklubb

Surnadal fotoklubb
Molde kameraklubb
Atlanterhavsveien fotoklubb
Batnfjord fotoklubb

Åpningstider:
Festivaluken 21-25. april:
Hver dag 12 - 20

Frem til 28. juni:
Torsdag til 12 - 19
Lør/Søn 12 - 16

Etter festivalen: Ta kontakt på Nordic Light-
huset om du ønsker visning utenfor fast 
åpningstid.

GALLERI GROTTEN
Nedre Enggate 15

Heinsa barnhage
Dale barnehage

Fløya barnehage
Myra barnehage 
Atlantis barnehage

Åpningstider:
Festivaluken 21-25. april:
Hver dag 12-20
Fri inngang!

GALLERI LANGVEIEN 19
Norges Fotografforbund Institusjonsfotografenes forbund

Åpningstider: 
Festivaluken 21-25. april:
Hver dag 12 - 20

Frem til 3. mai:
Torsdag til 12 - 19
Lør/Søn 12 - 16

GALLERI NEDRE ENGGATE 20
Anders B Leines: Dette er Parkinson

Åpningstider:
Festivaluken 21-25. april:
Hver dag 12 - 20

Frem til 3. mai:
Torsdag til 12 - 19
Lør/Søn 12 - 16 

Fri inngang!
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Arno Rafael Minkkinen 
er en finsk/amerikansk 
fotograf, kurator, skribent 
og underviser. Han startet 
sin fotografiske karriere 
i 1971, mens han jobbet 
i reklamebransjen i New 
York. Det begynte med et 
selvportrett – og fortsatte 
slik. I over 40 år har han 
utfordret selvportrettet 
som form og brukt sin 
egen nakne kropp i en til-
nærmelse til å bli en del av 
naturen. Gjennom å bli en 
del av naturen fanger hans 
fotografier skjønnheten i å 
være del av noe større og 
mer varig enn mennesket 
selv. 

Hans bilder fremstår 
ofte som fysisk umulige, 
men skapes analogt og 
i kamera, uten bruk av ma-
nipulering. Med overkrop-
pen hengende ut fra en 

klippe, et ben presset inn 
blant trestammer, en sam-
menkrøllet rygg pekende 
opp fra vannet, er Mink-
kinens bilder like utrolige 
som de er vakre. 

Minkkinen er represen-
tert i flere samlinger og 
har mottatt en rekke priser 
for sitt arbeid, blant annet 
den finske stats kunstpris 
for fotografi i 2006. Han 

har også gitt ut seks bø-
ker, innehar en professor-
stilling ved Massachusetts 
Lowell universitetet og er 
brukt som foredragsholder 
ved en rekke institusjoner.

James Nachtwey regnes av 
mange som en av nåtidens 
fremste fotojournalister. 
Interessen for fotografi 
ble vekket av bilder fra 
Vietnamkrigen og den 
amerikanske borgerrettig-
hetsbevegelsen. Nachtwey 
lærte seg selv faget mens 
han blant annet jobbet som 
lastebilsjåfør.

I 1976 fikk han sin første 
jobb som fotograf i en 
lokalavis i New Mexico, før 
han flyttet til New York og 
ble frilanser i 1980. Året 
etter dro han på sitt første 
utenlandsoppdrag i Nord-
Irland for å dekke urolighe-
tene under sultestreiken. 
Siden da har han dokumen-
tert krig, konflikt og sosiale 
problemstillinger i over 
30 land, blant annet for 
Time Magazine. Nachtwey 
har dekket kriger i land 
som Tsjetsjenia, Bosnia og 

Irak. Han har fotografert 
hungersnød og forurens-
ning. I den senere tid har 
han dekket jordskjelvet og 
tsunamien i Japan i 2011 
og situasjonen for syriske 
flyktninger. 

- Jeg har vært et vitne 
og disse bildene er mitt 

vitnesbyrd. Hendelsene jeg 
har dokumentert skal ikke 
glemmes og må ikke gjen-
tas, uttaler Nachtwey selv.

Nachtwey har dedikert 
livet til å dokumentere 
urettferdighet og selv i en 
alder av 67, ser det ikke ut 
til at han tenkt til å stoppe. 

Innsatsen har i løpet av 
årene blitt belønnet med 
flere priser, inkludert 
Robert Capa-prisen og 
World Press Photo Award. 
I 2001 ble han portrettert 
i dokumentarfilmen War 
Photographer, som ble 
nominert til en Oscar. 

Thomas Hoepker har gjen-
nom en karriere på over 
femti år gjort seg bemerket 
med sine stillferdige bilder 
preget av presise kompo-
sisjoner. Etter å ha studert 
kunsthistorie og arkeologi, 
startet han karrieren som 
fotograf i 1960 for magasi-
nene Münchner Illustrierte 
og Kristall i hjemlandet 
Tyskland. I 1964 begynte 
han å jobbe for Stern, og 
det var på oppdrag for 
dette magasinet han i 1966 
tok det som i dag er et av 
hans mest berømte bilder: 
et portrett av bokseren 
Muhammad Ali, med knytt-
neven mot kameraet.

På 70-tallet produserte 
Hoepker en rekke doku-
mentarfilmer for tysk TV 
før han flyttet til Øst-Tysk-
land og deretter USA, for å 
jobbe som korrespondent 
for Stern. Siden har han 

jobbet som bilderedaktør, 
reist verden rundt som 
fotograf og gitt ut flere bø-
ker. I 1989 ble han medlem 
av Magnum Photos og i 
årene 2003-2007 fungerte 
han som president for det 
berømte fotografbyrået.

11. september 2001 tok 

Hoepker sitt kanskje mest 
kontroversielle bilde, av 
en gruppe unge mennes-
ker som sitter tilsynela-
tende uberørt og snakker 
sammen mens World 
Trade Center står i brann 
i bakgrunnen. Bildet ble 
først publisert i 2006 og ble 

umiddelbart gjenstand for 
debatt. Fotografiet står igjen 
som et av de mest kjente 
bildene tatt den dagen.

I dag bor Thomas Ho-
epker i New York, der han 
produserer dokumentar-
filmer for TV sammen med 
sin kone Christine Kruchen.

40 ÅR MED SELVPORTRETT
Glad i selfies? Arno Rafael Minkkinen har i over førti år utfordret selvportrettet som form. 
Få med deg hans selvportretter tatt ute i naturen – og in natura. 

KRIGSFOTOGRAFEN
Han omtaler sine bilder som vitnesbyrd og har viet livet til å dokumentere urettferdighet. 
James Nachtwey er en av fotojournalistikkens absolutte tungvektere. 

TILSYNELATENDE UBERØRT
I mer enn femti år har Thomas Hoepker vandret verden rundt med kameraet og fanget 
små og store hendelser. På Nordic Light tar han deg med på reisen.

FOREDRAG:
Torsdag 23. april 
kl. 16:15-18:00 
Caroline kino

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen 
1. etasje.

FOREDRAG:
Onsdag 22. april
Kl. 16:15-18:00
Caroline Kino

ANSIKT 
TIL ANSIKT:
Torsdag 23. april, 
Kl. 19:00 - 20:45
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Nordic Light, 
1.etasje

FOREDRAG:
Onsdag 22. april 
kl. 10:15-12:00
Caroline kino

UTSTILLING: 
Jonas Eriksen, 
1. etasje

PÅ GALLERIET:
Fredag 24. april 
kl. 18.00 - Samtale

Serbiske Goran Tomasevic 
begynte karrieren med å 
fotografere situasjonen på 
Balkan etter oppløsningen 
av Jugolavia på 90-tal-
let. Etter å ha jobbet for 
en lokal avis i en periode, 
ble han fra 1996 tilknyt-
tet Reuters. De siste tjue 
årene har han fotografert 
en rekke av verdens kriger 
og konflikter fra forskjel-
lige baser rundt i verden. 
Han dekket blant annet 
den andre intifadaen fra 
sin base i Jerusalem, og 
var basert i Baghdad under 
Irak-konflikten, der han 
tok et av krigens mest 
minneverdige bilder der 
en amerikansk soldat ser 
på at en Saddam Hussein-
statue veltes. Han har også 
gjort seg bemerket for sine 
bilder fra den arabiske 
våren, fra krigen i Syria og 

angrepet på Westgate kjø-
pesenter i Nairobi i 2013. 

Felles for Tomasevic 
sine bilder er en råskap 
som viser krig og konflikt i 
sin fulle grusomhet.

– Jeg vil vise virkelig-
heten, med mine bilder vil 

jeg vise det akkurat slik 
det var. Jeg vet ikke om det 
endrer noe, men jeg håper 
det gjør det, sier Tomase-
vic selv om sitt arbeid. 

Tomasevic har blitt 
kåret til Reuters Photo-
grapher of the Year flere 

ganger, og er i dag bosatt 
i Nairobi, Kenya, der han 
jobber som sjefsfotograf 
for Reuters. 

HELT NÆR RÅSKAPEN
Goran Tomasevic startet karrieren med å fotografere krig i eget hjemland. De siste tjue 
årene har knapt en eneste stor konflikt unnsluppet blikket hans.

FOREDRAG:
Lørdag 25. april 
kl. 10:15-12:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Nordic Light 
1.etasje
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 Rimeligere enn du kanskje tror?

Hos oss får du: 
Veiledning og tett oppfølging

Råd om riktig format, 
innbinding og papir 

Trygghet gjennom hele prosessen
Stivbind eller mykbind 

En bok som speiler ditt kunstneriske uttrykk

Interface Media
Ensjøvn 8 - 0655 Oslo

post@interfacemedia.no
www.interfacemedia.no

STIKK INNOM! 

Du finner oss i  

FOAJÉEN PÅ KINOEN  

under NORDIC LIGHT

Din fotodrøm mellom to permer!

Italienske Giorgia Fiorio 
var opprinnelig sanger, 
før hun skiftet beite og 
begynte med fotostudier 
på International Center of 
Photography i New York. 
Sentralt i Fiorios bilder 
står menneskefiguren, og 
hun er kjent for å bruke 
lang tid på sine person-
lige prosjekter. Hennes 
første større fotoprosjekt 
handlet om boksere i 
New York, en serie som 
førte til en ti år lang 
fotografisk utforskning 
av ulike mannsdominerte 
samfunn i den vestlige 
verden. Fiorio fotograferte 
blant annet tyrefektere, 
den franske fremmed-
legionen, amerikanske 

brannmenn og sjømenn. 
Prosjektet resulterte i fem 
bøker utgitt mellom 1990 
og 1999. 

De neste ti årene brukte 
hun på prosjektet The 
Gift, der hun utforsket 
religiøse og spiritu-
elle ritualer, og forholdet 
mellom individet og det 
hellige, i 38 land på fem 
kontinenter.

Fiorio fotograferer ute-
lukkende i svart/hvitt, og 
i tillegg til flere bokutgi-
velser, har hennes sterke 
og vakre fotografier blitt 
publisert i magasiner som 
GEO, Stern og Life. Hun 
har stilt ut flere steder 
internasjonalt og vunnet 
en rekke priser.

Finske Nelli Palomäki 
er kjent for sine tidløse 
portretter. Menneskene 
hun fotograferer ser rett 
på oss som betraktere og 
ofte er det barn som er 
motivet. Hun er opptatt 
av hvordan vi ser på oss 
selv, og bemerker at vi 
kun kjenner vårt eget 
bilde fra den endimen-
sjonale refleksjonen i 
speilet eller på fotogra-
fier. Når vi så blir foto-
grafert av andre, blir det 
bildet vi har av oss selv 
utfordret, av noen som 
ser oss fra alle vinkler. 

Vel så mye som et por-
trett av den som poserer 
foran kameraet, er hvert 
bilde også et portrett av 
fotografen.

- Det jeg bestemmer 
meg for å se og hvordan 
jeg konfronterer det 
jeg ser, avgjør hvordan 

sluttresultatet blir. Men 
enda viktigere for por-
trettet, er intensiteten i 
øyeblikket jeg deler med 
motivet, sier Palomäki.

Til Nordic Light 
kommer hun med 
utstillingen “About ten”, 
bestående av portretter 
av barn i tiårsalderen. 
Palomäki har valgt 
nettopp denne alderen, 
fordi hun mener det er 
her denne bevissthe-
ten av sitt eget bilde og 
sine utseendemessige 
særegenheter begynner 
å ta form.

Palomäki er en del 
av den yngre garden 
fotografer tilhørende den 
velrennomerte Helsinki-
skolen, bestående av 
utvalgte fotografer som 
er utdannet ved Aalto-
universitetet i den finske 
hovedstaden. Hun har 

vist sine bilder på steder 
som Aperture Gallery 
i New York, festivalen 
Les Rencontres d’Arles, 
Paris Photo og Has-
selblad Foundation i 

Gøteborg, der hun også 
vant Victor-stipendet 
som dekket Masterstu-
dier i England. Boken 
Breathing the Same Air 
ble utgitt i 2013.

FRA MACHO MENN TIL VOODOO
Giorgia Fiorio har fotografert mennesker i 25 år. Resultatene kan ta pusten fra deg.

SER DU TILBAKE?
Menneskene i Nelli Palomäkis tidløse portretter stirrer rett på oss. Ser du tilbake? 

FOREDRAG:
Onsdag 22. april 
kl. 14:15-16:00
Caroline Kino

UTSTILLING:
Galleri Jonas Eriksen, 
1. etasje.

FOREDRAG:
Torsdag 23.april 
kl. 12:15-13:00
Caroline Kino

UTSTILLING:
Galleri Jonas Eriksen, 
2. etasje

PÅ GALLERIET:
Torsdag 23. april 
kl. 18:00 - Samtale
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Svenske Håkan Ludwig-
son har de siste 40 årene 
jobbet som reise- og 
reklamefotograf med 
noen av verdens største 
magasiner og merkenavn 
på kundelista. Siden slut-
ten av 1980-tallet har han 
vært tilknyttet magasinet 
Condé Nast Traveler og 
reist og fotografert i over 
85 land. Han har i tillegg 
vunnet flere priser, holdt 
utstillinger og gitt ut en 
rekke bøker.

Ludwigsons bilder be-
skrives som å være i et 
skjæringspunkt mellom 
dokumentar- og kunst-

fotografi, samtidig som 
han tilfører et person-
lig bildespråk. Han er 
kjent for sin fotografiske 
allsidighet, som også 
inkluderer personlige 
prosjekter.

Et av hans prosjekter 
ble til da han tidlig i 
karrieren reiste rundt i 
Australia og fotograferte 
kvegdrivere og deres 
arbeid. Bildene ble for få 
år siden hentet fram fra 
glemselen. De har siden 
blitt vist på flere utstil-
linger og skal nå utgis i 
bokform under tittelen 
Balls and Bulldust.

En bildeserie av familie-
hunden Leo ble starten på 
et karriereskifte for den 
tidligere reklamemannen 
Per Maning. Dette var på 
midten av 80-tallet og 
Manings portretter av dyr 
gjorde kunstneren kjent 
langt utenfor landegren-
sene. Maning fulgte opp 
fotoprosjektet om hunden 
Leo med å fotografere 
seler (1988-1993) og kuer 
(1989-1993). Han tilbragte 
lang tid sammen med 
dyrene for å bli akseptert 
og oppnådde på den må-
ten en spesiell form for 
kontakt som gjenspeiler 
seg i bildene. Blant hans 
verker er et av landets 
kanskje mest kjente 
fotografier, et svart/hvitt-
bilde av selen Oscar i sitt 

akvarium, fotografert i 
1988.

I 1997 begynte Maning 
å fotografere mennesker. 
I serien  ”Selvportrett” 
fotograferte han skue-
spilleren Nils Slaatta som 
en gjenspeiling av seg 
selv. I den senere tid er 
det mennesker som har 
utgjort hovedmotivene, og 
hans portretter og utsnitt 
av ulike kroppsdeler har 
blitt stilt ut flere ste-
der. Maning arbeider også 
med video.

Hans verker er i dag 
innlemmet i flere samlin-
ger. Maning var Norges 
representant på Venezia-
biennalen i 1995 og ble 
tildelt Fotografiprisen i 
2007.

COWBOY I SKJÆR AV GULL
Gamle bildearkiver kan bære på mange skatter. Håkan Ludwigsons bilder av australske 
cowboyer tatt på 80-tallet er i så måte rent gull. 

SÆREGNE DYREPORTRETTER
Per Maning restartet karrieren med å fotografere dyr på en helt ny måte. De ikoniske bil-
dene av dyr som seler, kuer og hunder er i dag blant landets mest kjente. Og verdsatte

FOREDRAG:
Torsdag 23. april 
kl. 14:15-16:00
Caroline Kino

UTSTILLING:
Galleri Jonas Eriksen, 
3. etasje.

PÅ GALLERIET:
Onsdag 22. april 
kl. 18:00 – Boklansering 
og samtale

FOREDRAG:
Fredag 24. april 
kl. 14:15-16:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen, 
2. etasje.

Nederlandske Pieter 
Ten Hoopen var en av 
gjestene på tidenes al-
ler første Nordic Light i 
2006. Nå er han tilbake, 
og det med masse nytt 
arbeid. De siste årene 
har han jobbet i land 
som Japan, Afghanistan, 
Kongo og Russland, der 
han dekker verdensny-
heter for aviser som The 
New York Times og Le 
Monde, og samtidig job-
ber med egne personlige 
prosjekter. 

I 2003 vendte han blik-
ket mot den lille byen 
Hungry Horse i Montana, 
USA. De neste 11 årene 
skulle det utvikle seg 
varme følelser for stedet, 
og Ten Hoopen siterer 
John Steinbeck når han 
sier at han “er forelsket 
i Montana”. Ten Hoopen 

returnerte en rekke 
ganger i løpet av disse 
årene for å dokumentere 
hverdagslivet i småbyen, 
der temaer som narkoti-
kamisbruk, fattigdom og 
ensomhet står i fokus. 
Prosjektet har blitt til en 

serie med fotografier og 
en film som skal utgis i 
bok og på DVD i 2015.

I den senere tid har 
Ten Hoopen viet seg 
stadig mer til å lage film, 
og han debuterte med 
kortfilmen Kitezh - Vladi-

mirskoe på Stockholms 
filmfestival 2013.

Ten Hoopen er basert i 
Stockholm og kan skilte 
med en rekke priser for 
sitt arbeid, blant annet en 
førstepris i World Press 
Photo fra 2008.

Britiske Rupert Grey 
jobber parallelt som 
advokat og fotograf. 
Som fotograf har han 
reist sammen med kona 
Jan og deres tre døtre 
til mange eksotiske 
destinasjoner, blant 
dem Papua Ny Guinea, 
Alaska og India. De 
resulterende bildene har 
blitt publisert i magasi-
ner og aviser, og de har 
blitt vist på utstillinger i 
blant annet Storbritannia 
og Bangladesh. Greys 
eventyrlyst har langt fra 
minsket de siste årene. I 
2012 dro han og kona på 
en seks måneder lang 
reise rundt i India - i en 
Rolls Royce fra 1936.

Til Nordic Light kom-
mer han med utstil-

lingen Landscapes of 
Childhood. Bildene er 
tatt mellom 1981 og 
2010 og portretterer 
hverdagslivet på den 

engelske landsbygda, og 
oppveksten til hans tre 
barn.

Som advokat spesiali-
serer han seg blant an-

net på opphavsrettslige 
spørsmål og represen-
terer flere fotobyråer og 
fotografiske institusjo-
ner.

DYPDYKK I USA
I over ti år har Pieter ten Hoopen fotografert hverdagslivet i den lille byen Hungry Horse i 
USA. Til Nordic Light kommer han for å fortelle historien bak bildene.

PÅ TUR MED FAMILIEN
Rupert Grey jobber parallelt som advokat og fotograf og har en eventyrlyst av de sjeldne.

FOREDRAG:
Fredag 25. april 
kl. 10:15-12:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen
1. etasje

PÅ GALLERIET: 
Onsdag 22. april 
kl. 18.30 – Samtale og 
boksignering

FOREDRAG:
Torsdag 25. april 
kl. 11:15-12:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen 
1. etasje
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Den norske kunstfoto-
grafen Christina Leithe 
H. jobber med analogt 
svart/hvitt-fotografi 
og tar i bruk sjangre 
som iscenesettelse og 
dokumentar i sitt arbeid. 
Landskap, stilleben og 
portrett er tilbakeven-
dende motiver, gjerne 
satt sammen til fiktive 
fortellinger. Leithe H. 
er spesielt interessert i 
menneskelige relasjo-
ner og bruker ofte dette 
som utgangspunkt for 
prosjektene sine.

I 2012 vant hun Nordic 
Dummy Award med bok-
prosjektet Notes, som 
ble utgitt i 2013. Boken 
beskrives som en reise 
gjennom tap og melan-
koli og består av land-
skaps- og stedsbilder fra 
kunstnerens arkiver.

Leithe H. er utdan-
net i Norge, Sverige og 
Skottland og har stilt ut 
flere steder nasjonalt og 

internasjonalt, blant an-
net på Akershus Kunst-
senter, Galleri Maria 
Veie og Charlottenborg 

Kunsthall. Hun er også 
medredaktør for kunst-
publikasjonen Spesial 
Nord.

Vilde Salhus Røed jobber 
med fotografi i sammen-
heng med tekst og skulp-
turelle objekter. Hun tar 
sjelden egne bilder, men 
benytter gjerne fotogra-
fier funnet i arkiver eller 
annet historisk materiale 
som utgangspunkt for 
sine arbeider. I sine siste 
fotografiske prosjekter 
har hun arbeidet i mør-
kerommet og fremkalt 
bilder uten negativ. 
Bildene ser abstrakte 
ut, men er allikevel helt 
konkrete: de er resultater 
av den prosessen det har 
vært å lage dem. Gjen-
nom arbeidene setter 
hun fokus på hvordan vår 
kollektive historieforstå-
else formes, og hun er 
spesielt interessert i å 
undersøke den mate-
rielle, kontekstuelle og 
innholdsmessige siden av 
fotografiet.

I utstillingen For the 
Sake of Colour, har hun 
funnet fargefotografier 
samlet for fargenes del 
av Leif Preus (1928-
2013), og skapt nye 
arbeider ut fra disse som 

undersøker og stiller 
spørsmål ved fotografiet 
som medium. På Nordic 
Light skal hun stille ut to 
serier basert på motiver 
fra denne samlingen. 
Utstillingen er tidligere 

vist på Entrée i Bergen og 
Preus Museum i Horten. 
Hun har i tillegg vist sine 
arbeider i blant annet Fo-
togalleriet, Bodø Kunst-
forening og Sørlandets 
Kunstmuseum.

LANDSKAP OG STILLEBEN
I Christina Leithe H. sine arbeider møtes dokumentariske tradisjoner og fiktive narrativer.

FOTOKUNST FRA ARKIVET
Vilde Salhus Røed leter i arkiver etter gamle bilder – og lager nye arbeider basert på 
disse.

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen 
2. Etasje

PÅ GALLERIET: 
Torsdag 23. april 
kl. 18.00 – Samtale

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen 
2. Etasje

PÅ GALLERIET: 
Torsdag 23. april 
kl. 18.00 – Samtale

Kai Helge Andersen, bo-
satt i Kristiansund, star-
tet med fotografi i godt 
voksen alder og nyter i 
dag pensjonistlivet med 
å fotografere fugler og 
dyr. Sammen med kona 
Lisa, som er en like ivrig 
naturfotograf, tilbrin-
ger han 200 dager årlig 
utendørs på jakt etter 
bilder og har på 3-4 år 
opparbeidet seg et godt 
omdømme som naturfo-
tograf. I sommerhalvåret 
oppholder han seg mye 
av tiden på Dovrefjell og 
i nordenden av Børgefjell 
i Nordland, med sin rik-
het på fugler, dyr og vill 
natur.

Kai har som filosofi å 
komme tett inn på fugler 
og dyr uten bruk av ka-

muflasje. Han er opptatt 
av at bildet ikke bare 
skal være et rent portrett 

av en art, men vise en 
naturlig oppførsel, gjerne 
preget av et ”glimt i 

øyet” som gjør at de som 
betrakter bildene stopper 
opp et øyeblikk.

Historien om Mai Loc 
er historien om den 
vietnamesiske sykkelta-
xisjåføren som fikk et 
kamera av et norsk ek-
tepar og skapte seg en 
ny karriere som fotograf. 
Loc besøkte den første 
Nordic Light-festivalen i 
2006 til stor suksess og 
har siden vist sine bilder 
i en rekke land, samt 
åpnet et eget galleri i 
hjembyen Nha Trang. I 
år kommer han tilbake 

til Kristiansund for å 
vise sine poetiske og 
nære bilder fra hjem-
landet.

Loc drives av liden-
skapen for fotografi og 
bruker sitt arbeid til å 
skildre dagliglivet til 
menneskene i Vietnam. 
Nærbilder av barn og el-
dre, eksotiske landskap 
og bilder av mennesker 
i arbeid er blant det du 
får se når Mai Loc igjen 
besøker festivalen.

TETT PÅ NATUREN
Kai Helge Andersen begynte med fotografi i godt voksen alder. Nå nyter han pensjonistli-
vet med å fotografere fugler og dyr.

FRA SYKKELTAXI TIL FOTOGRAFI
Mai Locs liv tok en plutselig vending da han fikk et kamera av et norsk ektepar på ferie i 
Vietnam. Nå har fotografiet blitt levebrød for den tidligere sykkeltaxisjåføren.

FOREDRAG:
Lørdag 25. april 
kl 12:15 - 13:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen, 
3.etasje

PÅ GALLERIET: 
Under festivaluken 
21-25. april fra klokken 
14:00 – 18:00. Med tips 
om naturfotografering.

FOREDRAG:
Lørdag 25. april 
kl 14:15 - 15:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Nordic Light, 
2. etasje
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Ann Siri begynte å foto-
grafere som 15-åring, 
inspirert av barnebildene 
foreldrene hadde tatt av 
henne og søsknene. Det 
var spesielt de ekte og 
ærlige øyeblikkene hun 
ble fascinert av å fange, 
for å kunne ta vare på 
dem for ettertiden. Etter 
å ha drevet med fotografi 
på egenhånd en periode, 
startet hun i 2012 på 
en toårig fotoutdanning 
hos Norges Kreative 
Høyskole i Trondheim, 
der hun gikk ut i 2014. 
Det siste året har hun 
jobbet frilans og med 
egne prosjekter, og ett av 
disse skal vises på årets 
Nordic Light.

Til festivalen kommer 
hun med bilder fra pro-
sjektet “23. mai 1953”, 

som handler om et eldre 
ektepar som har holdt 
sammen i mer enn 62 år. 
Ekteparet er avbildet i 
intime og nære settinger 
som viser forholdet dem 
imellom. Tittelen viser til 
dagen de giftet seg.

- Prosjektet er skapt 
for at jeg vil vise ulike 
sider av et menneske, 
og kanskje særlig eldre 
mennesker som har fått 
mye livserfaring. Jeg vil 
belyse at to mennesker 
som lever sammen kan 
skape noe unikt seg i 
mellom. To mennesker 
kan skape magi, sier Ann 
Siri.

Nils Thune er årets Di-
rectors Choice på Nordic 
Light, spesielt utvalgt av 
kunstnerisk leder Morten 
Krogvold til å delta.

Thune deltok på sin 
første fotoworkshop i 
2010, i en alder av 47 år. 
En workshop ble til flere, 
og i dag har dokumentar-
fotografi blitt hans store 
interesse. Han jobber 
gjerne med langtidspro-
sjekter og setter pris på 
muligheten til å reise og 
bli kjent med andre kul-
turer, og på den måten gi 
betrakteren et glimt av 
andre og kanskje ukjente 
levemåter. 

Thune har blant annet 
besøkt en rekke klos-
tre, hvor han på hver av 

stedene tilbringer flere 
dager med å fotogra-
fere nonner og munkers 

dagligliv. Bildenes fokus 
på stillhet, selvvalgt 
ensomhet og et liv uten 

teknologi står forøvrig i 
sterk kontrast til Thunes 
jobb som dataingeniør.

23. MAI 1953
Ann Siri Stokkli ble kåret til Graduate of the Year på Nordic Light 2014 og er i år tilbake på 
festivalen med egen utstilling.

ENEBOERE OG SELVVALGT ENSOMHET’
Nils Thune er dataingeniøren som bruker fritida på å reise rundt i verden og fotografere 
andre kulturer og levemåter.

FOREDRAG:
Onsdag 22. april 
kl. 12:15-13:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Nordic Light, 
2. etasje

UTSTILLING: 
Galleri Nordic Light, 
2. etasje

Marie Sjøvold jobber både 
med egne prosjekter og 
som fotograf for aviser og 
magasiner. Som kunstner 
arbeider hun med nære og 
personlige prosjekter som 
tar utgangspunkt i egen 
livssituasjon. Spesielt har 
hun fokus på temaer rundt 
identitet, tid og virkelighet, 
og hun bruker seg selv og 
familien som motiver.

Prosjektet Midnight Milk, 
som skal vises på Nordic 
Light, dreier seg rundt hva 
som skjer med en kvinnes 
identitet når hun blir mor. 
Med utgangspunkt i seg 
selv, fotograferer hun hver-
dagssituasjoner, men også 
iscenesatte øyeblikk. De 
slående vakre, men også 
tankevekkende bildene tar 
opp ulike følelser knyttet til 
det å få barn og den indre 
konflikten som kan utspille 
seg. Landskap, gjenstan-

der, og dagligdagse hen-
delser som mor og datter 
som sover og bader, er 
blant motivene. Sjøvold be-
skriver prosjektet som «en 
fotografisk reise gjennom 
mitt eget liv», men temaet 

det berører er universelt.
Sjøvold har vist sine 

arbeider både nasjonalt 
og internasjonalt. Hun har 
gitt ut tre bøker, og høsten 
2015 kommer prosjektet 
Midnight Milk i bokform.

Etter Nordic Light 
reiser utstillingen videre 
til Photo Romania som en 
del av et samarbeid mel-
lom Nordic Light og den 
rumenske festivalen i regi 
EØS-midlene.

– Det å oppdage Maramu-
res og Bucovina for første 
gang er som å finne en 
gammel, støvete kiste full 
av antikke edelstener som 
skinner i solen, forteller 
Mihai Moiceanu.

Moiceanu har vært foto-
graf, reisende, fjellguide 
og fotojournalist i 30 år og 
er med sin utstilling en 
del av et samarbeid mel-
lom Nordic Light og foto-
festivalen Photo Romania 
i regi av EØS-midlene.

Han har vært sjefsre-
daktør for PHOTOgrafia, 
Romanias første interakti-
ve multimediamagasin og 
direktør for PhotoTOUR, 
et reisebyrå for fotografer 
med destinasjoner i Ro-
mania og verden over. 

Om fotoprosjektet for-
teller han: 

- Maramures og 
Bucovina er to landlige 
områder der tiden går i 

et tempo langt saktere 
enn nåtidens stress og 
mas. Her kan vi bevitne 
en landlig sivilisasjon 
som sannsynligvis ligner 
den i Europa for 50-70 
år siden. Jorder som 
pløyes av hester, ved som 

trekkes ut av skogen av 
okser, kjerrer lastet med 
høy som passerer sakte 
langs landeveiene og 
et damplokomotiv som 
trekker toget opp bak-
ken. Tradisjonelle yrker 
som smeden, snekkeren, 

sauegjeteren og skog-
brukeren, perfekt bevart 
i tidskapselen kjent som 
Maramures og Bucovina. 
Hva mer kan den van-
drende fotograf, portrett- 
eller landskapskunstner 
ønske seg? 

FOTOGRAFISK REISE I EGET LIV
Hun tar utgangspunkt i egen livssituasjon og bruker familien som motiver. Men temaene 
Marie Sjøvold berører med sine bilder er universelle.

FOTO FRA FORTIDEN
I 15 år har Mihai Moiceanu invadert en verden som, samtidig med lysts hastighet, beveger 
seg til fots eller med kjerre.

FOREDRAG:
Torsdag 23. april 
kl. 10:15 - 11:00
Caroline Kino

UTSTILLING: 
Galleri Jonas Eriksen 
2. Etasje

UTSTILLING: 
Galleri Nordic Light
2. etasje



Løkkemyra, Verkstedveien 1C
6517 Kristiansund N

Tlf.: 71 58 46 64
www.ksukaross.no

Ditt naturlige valg 
ved bilskade

Nordmørsveien 54
Tlf. 71580980. 
Åpent 10-19 (15)

10% RABATT
STREAM SOFA FRA BRUNSTAD 

24.900
STREAM 3 SETER

-2740

STREAM SOFA i stoff Belrose Silver, chrom ben, 
3-seter B:225 D:90 H:80 cm før 27.640,- NÅ 24.900,-  SPAR 2740,- 
2,5-seter B:195 D:90 H:80 cm, før 25.040,- NÅ 22.500,- SPAR 2540-
STING STOL B:73 D:74 H:83 cm 12.999,- STING SKAMMEL 3899,- 
PLECTOR SOFABORD  103x95 cm i høytrykkslaminat/børstet nikkel
*ved kjøp av sofa 3199,- Enkeltvis 3999,- 

Heinsagata 22 - 6507 Kristiansund - Tlf: 71 56 67 15
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Vi gratulerer med 
10-årsjubileum!



takk til våre sponsorer!

InternatIonal FestIval oF PhotograPhy 

www.nle.no
FestIval       eXhIBItIons       workshoPs

– passion for photography

10ÅR!
21–25. april

VI GRATULERER FOTOFESTIVALEN 

NORDIC LIGHT MED 10-ÅRS JUBILEUM!

TAKK TIL VÅRE SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE!



NORDIC LIGHT – 10 YEARS OF PASSION!   /    21–25. april 2015   /    www.nle.no40

INTERNASJONAL FOTOFESTIVAL 21-25. APRIL 2015
Åpent hver dag fra klokken 8 - 20

FESTIVALUTSTILLINGER 21. APRIL - 28. JUNI 2015
Åpen ukedager 10 - 17 (19)
Lørdag og søndag klokken 12 - 16

GALLERY / BOOKS / COFFEE
Hver dag hele året minus de aller helligste dagene.
Ukedager klokken 10 - 17 (19)
Lørdag og søndag klokken 12 - 16

WORKSHOP MED GREG GORMAN
Portrettworkshop med Hollywoodfotografen i Kristiansund 22-26. juli 2015. 
Info: kristin@nle.no
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